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Εισαγωγή 

 

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς µε ένα και βασικό στόχο. Να 

βοηθήσει στην εξοικονόµηση ενεργειακών πόρων και στον περιορισµό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που σχετίζονται µε τις µετακινήσεις των στελεχών της τράπεζας. 

 

Ένα µεγάλο µέρος του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της τράπεζας οφείλεται στη διαρκώς 

αυξανόµενη ανάγκη για µετακινήσεις, η πλειοψηφία των οποίων γίνεται οδικώς και αεροπορικώς. 

Την τάση αυτή βέβαια βιώνουν όλοι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, αλλά και όλη η κοινωνία. Η κυριαρχία 

των οδικών και αεροπορικών µεταφορών είναι όχι µόνο αναµφισβήτητη, αλλά απειλεί και κάθε 

πολιτική εξορθολογισµού του τοµέα των µεταφορών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οδικές µεταφορές 

κατέχουν ένα µερίδιο 70-75% του συνόλου των επιβατικών µετακινήσεων και άνω του 75% των 

εµπορευµατικών µεταφορών. Ο σιδηρόδροµος και τα λεωφορεία διακινούν µόλις το 16% των 

ευρωπαίων πολιτών, ενώ οι αεροµεταφορές αυξάνονται µε 5% ετησίως. Κι αυτό, παρά τα 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των θαλασσίων και σιδηροδροµικών µεταφορών έναντι των οδικών. 

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, τα πράγµατα είναι ακόµη πιο δυσοίωνα, καθώς ο ΟΣΕ έχει ένα πενιχρό 

µερίδιο µόλις 2% επί του συνολικού χερσαίου µεταφορικού έργου της χώρας. 

 

Σχεδόν 6 στα 10 λίτρα πετρελαίου που καταναλώνονται διεθνώς αφορούν στις οδικές µεταφορές, 

ένα τοµέα που συνεισφέρει κατά 20% στις παγκόσµιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Σε ότι 

αφορά στις αεροπορικές µετακινήσεις, ο σηµερινός αριθµός των επιβατών ξεπερνά τα 2 

δισεκατοµµύρια ετησίως, και τα διανυθέντα χιλιόµετρα για το 2007 εκτιµώνται σε 4,2 

τρισεκατοµµύρια. Τα επαγγελµατικά ταξίδια είναι υπεύθυνα για το 50% περίπου των εκποµπών 

αερίων του τοµέα των αεροµεταφορών. 

 

Ο διαρκώς αυξανόµενος όγκος των µεταφορών υποσκάπτει και ακυρώνει στην πράξη την κοινοτική 

δέσµευση για αποσύνδεση του µεταφορικού έργου από την οικονοµική ανάπτυξη και την αύξηση του 

ΑΕΠ. Ο όγκος των µετακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 20% 

για τις µεταφορές επιβατών και κατά 30% για τις εµπορευµατικές µεταφορές. Οι ρυθµοί αυτοί 

αύξησης είναι υψηλότεροι από τα όποια µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας έχουν επιτευχθεί, µε 

αποτέλεσµα τη διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας από τον κλάδο των µεταφορών. 

 

Σε όλες τις χώρες, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, η πρόσβαση και προσπελασιµότητα σε 

βασικές υπηρεσίες είναι εφικτή κυρίως στους κατέχοντες αυτοκίνητο. Αυτό εξαναγκάζει τους πολίτες 

να χρησιµοποιούν περισσότερο το αυτοκίνητό τους µε ότι συνέπειες ενεργειακές, περιβαλλοντικές, 

οικονοµικές και κοινωνικές αυτό συνεπάγεται. Ακόµη κι αν εξαιρέσουµε τα κόστη για την κατασκευή 

των υποδοµών και το κοινωνικό κόστος της κυκλοφορικής συµφόρησης, το λεγόµενο εξωτερικό 

κόστος των µεταφορών εκτιµάται σε 4-8% του ΑΕΠ, µε τις οδικές µεταφορές να ευθύνονται για το 
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92% του κόστους αυτού, τις αεροµεταφορές για το 5,5%, το σιδηρόδροµο για το 2% και τις 

ενδοκοινοτικές θαλάσσιες και ποτάµιες µεταφορές για το 0,5%. 

 

Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Αναλαµβάνοντας το ποσοστό ευθύνης που της αναλογεί, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί µια 

ολοκληρωµένη πολιτική για τη διαχείριση των επαγγελµατικών µετακινήσεων των στελεχών της, η 

οποία στοχεύει στο να εξοικονοµήσει ενέργεια και να µειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της 

τράπεζας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό και µέσω του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life, η Τράπεζα Πειραιώς 

προχωρά τόσο σε εφαρµογή µέτρων που περιορίζουν την ανάγκη για ολοένα αυξανόµενες 

µετακινήσεις στελεχών της, όσο και σε διαρκή ενηµέρωση των εργαζοµένων σ’ αυτήν προκειµένου 

να γίνει κατανοητή η ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας στις µεταφορές. Στόχος είναι όχι µόνο να 

περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας στις µετακινήσεις που σχετίζονται άµεσα µε τις δραστηριότητες 

της τράπεζας, αλλά και να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι και συνεργάτες της τράπεζας µια νέα 

κουλτούρα για τις µετακινήσεις που θα χαρακτηρίζει την όλη συµπεριφορά τους στη δουλειά, στο 

σπίτι, στους δηµόσιους χώρους. 

 

 

Οι µετακινήσεις στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Οι µετακινήσεις στελεχών ή/και προϊόντων της τράπεζας αφορούν τα εξής: 

 

• Σεµινάρια – εκπαίδευση 

• Συναντήσεις – επαφές στελεχών εντός και εκτός Ελλάδας 

• Ραντεβού στελεχών µε πελάτες στους χώρους των πελατών 

• Κίνηση χρηµαταποστολών και µεταφορές προµηθειών 

• ∆ιανοµή προµηθειών και µετακινήσεις υλικών και εξοπλισµού σε κεντρικές αποθήκες 

• Καθηµερινές µετακινήσεις προσωπικού από και προς την εργασία 

 

Η πλειοψηφία των µετακινήσεων αυτών είναι απολύτως απαραίτητες και δεν µπορούν να µειωθούν ή 

να ανασταλούν. Ακόµη κι όταν η τεχνολογία παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας χωρίς µετακίνηση 

στελεχών (π.χ. µε τηλεδιάσκεψη), η προσωπική επαφή δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς, αφού 

χάρη σ’ αυτή αναπτύσσονται πιο στέρεες και υγιείς προσωπικές και επαγγελµατικές σχέσεις. 

Απαιτείται λοιπόν µία ορθολογική διαχείριση των µετακινήσεων ώστε και να εξυπηρετούνται οι 

επιχειρηµατικοί στόχοι της τράπεζας και, ταυτόχρονα, να µειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα απ’ 

αυτές τις µετακινήσεις. 
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Πως µπορεί η Τράπεζα Πειραιώς να µειώσει της εκποµπές της; 
 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να µειώσει η Τράπεζα Πειραιώς – και γενικότερα µια επιχείρηση – 

τις εκποµπές CO2 και των άλλων αέριων ρύπων από τα επαγγελµατικά ταξίδια και µετακινήσεις. Οι 

τρόποι αυτοί είναι οι εξής: 

 

1. Αποφυγή των µη αναγκαίων ταξιδιών και µετακινήσεων. 

 

2. Μείωση των εκποµπών µε χρήση περιβαλλοντικά υπεύθυνων στρατηγικών, µεθόδων ή 

µέσων µεταφοράς. 

 

3. Αντιστάθµιση των εκποµπών µέσω ανάληψης παράλληλων φιλοπεριβαλλοντικών 

πρωτοβουλιών. 

 

Αποφυγή των µη αναγκαίων ταξιδιών και µετακινήσεων 

 

Η αποφυγή των µη αναγκαίων ταξιδιών και µετακινήσεων αποτελεί τον καλύτερο και 

αποτελεσµατικότερο τρόπο µείωσης των εκποµπών και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της 

τράπεζας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει µια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι: 

 

• Κάθε µετακίνηση είναι πραγµατικά αναγκαία. 

• Αιτιολογήθηκε επαρκώς η ανάγκη κάθε συνάντησης. 

• Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι συναντήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο να ελαχιστοποιηθούν 

και να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. 

• ∆ιερευνήθηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες για το ταξίδι ή τη συνάντηση (π.χ. video and 

audio conferencing, e-learning κ.α.). 

 

Ήδη η Τράπεζα Πειραιώς, διαθέτει το πιο εξελιγµένο στο είδος του σύστηµα εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως (e-learning) στον ελληνικό χώρο. ∆εκάδες διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα γίνονται 

κτήµα χιλιάδων στελεχών της µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, µειώνοντας σηµαντικά την ανάγκη 

µετακινήσεων για εκπαιδευτικούς λόγους. Η θετική αυτή πρακτική θα πρέπει να ενισχυθεί 

περαιτέρω, αφού είναι προς όφελος και των εργαζοµένων (οι οποίοι καθορίζουν µόνοι τους τις 

ανάγκες και τους χρόνους εκπαίδευσής τους) αλλά εν τέλει και του περιβάλλοντος. 
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Ένα παράδειγµα για τα οφέλη του e-learning 

 

 

 

Για ένα εργαζόµενο, ο οποίος αξιοποιεί τη δυνατότητα του e-learning αντί να µετακινηθεί από το 

Αγρίνιο στην Αθήνα προκειµένου να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες, έχουµε εµµέσως µείωση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 90 κιλά αν ο εργαζόµενος αυτός είχε µετακινηθεί µε 

αυτοκίνητο και κατά 20 κιλά αν είχε χρησιµοποιήσει λεωφορείο. 

 

 

 

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life εξετάζεται λεπτοµερώς η 

δυνατότητα επαύξησης των τηλεδιασκέψεων, ώστε να µειωθούν περαιτέρω ορισµένες µετακινήσεις. 

Η τεχνική υποδοµή που θα εγκατασταθεί σε κεντρικές µονάδες της τράπεζας για τηλεδιασκέψεις, θα 

µειώσει πρωτίστως κάποιες αεροπορικές µετακινήσεις µε σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. 
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Ένα παράδειγµα για τα οφέλη της τηλεδιάσκεψης 

 

 

 

Αν υποθέσουµε ότι πρέπει να πραγµατοποιηθεί µία σύσκεψη µεταξύ 6 στελεχών της τράπεζας που 

βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σόφια, Βελιγράδι, Βουκουρέστι και Τίρανα, και η σύσκεψη αυτή 

πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεδιάσκεψης αντί να µετακινηθούν αεροπορικώς όλα τα στελέχη στην 

Αθήνα, τότε το περιβαλλοντικό όφελος από την αποφυγή των µετακινήσεων αυτών είναι περίπου 

800 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, µε το ίδιο κόστος δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής 

περισσότερων στελεχών στην ίδια σύσκεψη. 

 

Αν αντιστοίχως η σύσκεψη αφορά 2 άτοµα που µετακινούνται από την Αθήνα στο Λονδίνο, η 

τηλεδιάσκεψη µπορεί να αποσοβήσει την έκλυση περίπου 1.250 κιλών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

 

 

Μείωση των εκποµπών από τις µετακινήσεις 

 

Η µείωση των εκποµπών µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς και εν πολλοίς συµπληρωµατικούς 

τρόπους. 

 

- Με καλύτερο συντονισµό των προβλεπόµενων µετακινήσεων 

- Με χρήση συνδυασµένων µετακινήσεων (car-pooling) 

- Με παρεµβάσεις στο στόλο των οχηµάτων της τράπεζας 

- Με χρήση µέσων µεταφοράς που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια ανά επιβάτη και 

διανυόµενη απόσταση 

- Με αλλαγή του τρόπου οδήγησης ακολουθώντας τις πρακτικές της λεγόµενης ‘οικολογικής 

οδήγησης’ 
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Συντονισµός και συνδυασµός προβλεπόµενων µετακινήσεων 

 

Σε περίπτωση που κάποια στελέχη της τράπεζας πρέπει να επισκεφτούν περισσότερες από µία 

περιοχές ή µονάδες, είναι σκόπιµο να σχεδιάζεται συνολικά το πλάνο των µετακινήσεων ώστε να 

µειώνεται ο αριθµός των συνολικά διανυόµενων χιλιοµέτρων. Η πρακτική αυτή, η οποία 

υπαγορεύεται από την κοινή λογική, ακολουθείται ήδη σε πολλές περιπτώσεις. Καλό θα ήταν όµως 

να δοθεί έµφαση στην ανάγκη καλύτερου συντονισµού, αφού έτσι, όχι µόνο προστατεύεται το 

περιβάλλον, αλλά αποφεύγεται και η άσκοπη ταλαιπωρία των εργαζοµένων στην τράπεζα. 

 

Το ίδιο ισχύει και για τη µεταφορά προϊόντων και εξοπλισµού. Τα οχήµατα στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να κινούνται µε τη µέγιστη δυνατή πληρότητα. Θα πρέπει να επιδιώκεται επίσης η κατά το 

δυνατόν χρήση οχηµάτων κατάλληλου µεγέθους ανάλογα το µεταφορικό έργο που πρέπει κάθε 

φορά να επιτελεστεί, ώστε να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας. 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life εξετάζεται επίσης ο εξοπλισµός µέρους 

των εταιρικών οχηµάτων µε συστήµατα προσδιορισµού βέλτιστης διαδροµής. Με τα συστήµατα 

αυτά, όχι µόνο αποφεύγονται άσκοπες µετακινήσεις, αλλά επιτυγχάνεται α) ο καλύτερος 

προγραµµατισµός και καταγραφή των διανοµών και µεταφορών, β) η µείωση των εκποµπών των 

οχηµάτων, γ) ο ακριβής προσδιορισµός των εκποµπών των εταιρικών οχηµάτων, και δ) η µικρότερη 

κατανάλωση καυσίµων, άρα και η µείωση του κόστους µεταφορών και µετακινήσεων για την 

τράπεζα. 

 

Οι συνδυασµένες µετακινήσεις (car-pooling) είναι µια πρακτική που αποκτά ολοένα και 

περισσότερη αποδοχή σε πολλές χώρες. Στην πράξη σηµαίνει να µοιραστεί κανείς ένα µεταφορικό 

µέσο µε κάποιους άλλους που πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό γίνεται συνήθως µέσω 

ενός οργανωµένου τρόπου, µιας βάσης δεδοµένων δηλαδή, στην οποία καταγράφονται οι ανάγκες 

µετακίνησης και τα διαθέσιµα κάθε στιγµή µέσα για να επιλέξει κανείς. Η συνδυασµένη µετακίνηση 

µπορεί να γίνει µε µηχανή, αυτοκίνητο, ταξί ή ακόµη και µε κάποιο µικρό λεωφορείο που εξυπηρετεί 

ανάγκες εργαζοµένων που ακολουθούν ένα συγκεκριµένο οδικό άξονα. 

 

Τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη από τη συνδυασµένη µετακίνηση είναι 

προφανή, αφού αντί να µετακινείται π.χ. ένας εργαζόµενος καθηµερινά µόνος µε το αυτοκίνητό του 

από και προς τη δουλειά, µε το ίδιο όχηµα µπορούν να µετακινούνται έως και 4 άτοµα µετά από 

συνεννόηση µεταξύ τους. 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life εξετάζεται λεπτοµερώς η δυνατότητα 

δηµιουργίας ειδικής πλατφόρµας για τους εργαζόµενους στην Τράπεζα Πειραιώς ώστε να µπορούν 

να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα των συνδυασµένων µετακινήσεων. 
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Παράδειγµα από την πλατφόρµα συνδυασµένων µετακινήσεων www.carpooling.gr 

 

 

 

 

Γιατί να συµµετέχει στη συνδυασµένη µετακίνηση ένας εργαζόµενος; 

 

• Γιατί εξοικονοµεί χρόνο µε τη µείωση του χρόνου εύρεσης χώρου στάθµευσης ή της εύρεσης 

ταξί. 

• Γιατί µειώνει το κόστος µετακίνησης, µοιράζοντας το πραγµατικό κόστος µε άλλους 

συναδέλφους. 

• Γιατί έχει λιγότερο άγχος στη µετακίνηση. 

• Γιατί δεν φθείρει το δικό του µέσο µεταφοράς ή το φθείρει λιγότερο µε την πιθανή εκ 

περιτροπής χρήσης του δικού του µέσου µεταφοράς. 

 

 



 

  Σελ. 10 

 

Ένα παράδειγµα για τα οφέλη της συνδυασµένης µετακίνησης 

 

 

 

Αν υποθέσουµε ότι 4 εργαζόµενοι µετακινούνται µετά από συνεννόηση µε ένα µόνο αυτοκίνητο αντί 

τεσσάρων από και προς τη δουλειά και ότι τα συνολικά χιλιόµετρα που πραγµατοποιούν σε µία µέρα 

είναι 20, τότε το περιβαλλοντικό όφελος της συνδυασµένης µετακίνησης είναι περίπου 2 κιλά 

διοξειδίου του άνθρακα ηµερησίως.  

 

Αν υποθέσουµε ότι η τράπεζα δροµολογεί ένα µικρό λεωφορείο και εξυπηρετεί 30 εργαζόµενους από 

και προς τη δουλειά τους (µε συνολική διαδροµή του λεωφορείου τα 40 χιλιόµετρα) αντί οι 

εργαζόµενοι αυτοί να χρησιµοποιήσουν ο καθένας το αυτοκίνητό του (κάνοντας ο καθένας περίπου 

15 χιλιόµετρα ηµερησίως), τότε το περιβαλλοντικό όφελος της συνδυασµένης µετακίνησης είναι 

περίπου 30 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ηµερησίως. 

 

 

 

Παρεµβάσεις στο στόλο των οχηµάτων της τράπεζας 

 

∆εδοµένου ότι ο στόλος των οχηµάτων της τράπεζας ανανεώνεται διαρκώς, είναι σκόπιµο να 

επιλέγονται οχήµατα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συνεπώς και µειωµένων εκποµπών 

ρύπων. 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life εξετάστηκε το σενάριο αντικατάστασης του 

υπάρχοντος στόλου αυτοκινήτων της τράπεζας µε υβριδικά οχήµατα αντίστοιχου κυβισµού. 

 

Ο στόλος της τράπεζας ανέρχεται σε 456 οχήµατα, εκ των οποίων 433 (το 95%) είναι οχήµατα 

κυβισµού κάτω των 1800 κυβικών εκατοστών και µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχα 

µοντέλα υβριδικών οχηµάτων. Η ανάλυση των διανυόµενων χιλιοµέτρων σε ετήσια βάση (κατά µέσο 

όρο 16.890 χιλιόµετρα ανά όχηµα ετησίως) αλλά και της ονοµαστικής και πραγµατικής κατανάλωσης 

των οχηµάτων αυτών, έδειξε ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια εξοικονόµησης από την 
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αντικατάσταση του στόλου αυτού µε υβριδικά οχήµατα. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής. 

 

Κατηγορία 

(κυβικά εκατοστά) 

Αριθµός 

οχηµάτων 

Μέση ονοµαστική 

κατανάλωση 

(lt/100km) 

Μέση πραγµατική 

κατανάλωση 

(lt/100km) 

 

Πραγµατική 

ετήσια 

κατανάλωση 

(lt) 

1400 357 6,4 7,7 464.457 

1600 64 7,2 8,6 92.992 

1800 12 9,2 11,0 22.296 

Σύνολο 

συµβατικών 
433 6,6 7,9 579.049 

Υβριδικό 433 4,3 5,2 377.576 

 

Ετήσια εξοικονόµηση καυσίµου (λίτρα) 

 

201.473 

 

Ετήσια αποφυγή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (σε τόνους) 477 

 

Μείωση κατανάλωσης καυσίµου από την αντικατάσταση

των συµβατικών αυτοκινήτων µε υβριδικά
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Πως λειτουργεί ένα υβριδικό αυτοκίνητο 

 

 
 

Η αντικατάσταση κάθε συµβατικού αυτοκινήτου µε υβριδικό, συνεπάγεται κατά µέσο όρο για την 

τράπεζα την αποφυγή 1,1 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως. Στο σύνολο του στόλου έως 

1800 κυβικά εκατοστά, αυτό µεταφράζεται σε 477 τόνους CO2 ετησίως. Θα χρειάζονταν περίπου 

35.865 δέντρα για να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα CO2 σε ένα χρόνο. Η αλλαγή λοιπόν του 

στόλου ισοδυναµεί µε τη δεντροφύτευση 700 περίπου στρεµµάτων. 

 

 

 

Ακόµη όµως κι αν δεν γίνει αντικατάσταση του στόλου των συµβατικών αυτοκινήτων µε υβριδικά, η 

κατανάλωση καυσίµου και άρα και οι εκποµπές µπορούν να µειωθούν µε επιλογή µοντέλων 

χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης (είτε για αυτοκίνητα που αποκτά η τράπεζα είτε για τα 

ενοικιαζόµενα). Αν και µία πρόσφατη έρευνα για τα κριτήρια επιλογής αυτοκινήτου από τους 

Έλληνες οδηγούς έδειξε πως πρώτα έρχονται η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η ευχαρίστηση στην 

οδήγηση και η καλή σχέση αξίας-τιµής, µε την φιλικότητα στο περιβάλλον και την οικονοµία στη 
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χρήση να καταλαµβάνουν την 13η και 14η θέση αντίστοιχα, είναι σηµαντικό να δοθεί έµφαση σε αυτά 

τα δύο τελευταία στοιχεία σε ότι αφορά στις επιλογές της τράπεζας. Είναι σαφές ότι όσο αυξάνει η 

συνειδητοποίηση των πολιτών τα δύο αυτά κριτήρια θα αποκτούν πιο βαρύνουσα σηµασία. 

Επιπλέον, σε επίπεδο κοινοτικής νοµοθεσίας, τα δύο αυτά κριτήρια ήδη καθορίζουν εν πολλοίς την 

ευρωπαϊκή πολιτική για τις µεταφορές και εκτιµάται ότι σύντοµα η φορολόγηση των οχηµάτων και 

στην Ελλάδα θα επηρεάζεται σηµαντικά απ’ αυτά, όπως ισχύει ήδη σε κάποιες άλλες χώρες. 

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει την ενεργειακή κατηγορία κάθε οχήµατος µε βάση τη µέση κατανάλωση 

καυσίµου και τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

 

 

Ενδεικτική κατανάλωση (lt/100 Km) Ενεργειακή κατηγορία 

 

Εκποµπές CO2 

(g/Km) Βενζίνη Ντίζελ 

A Μέχρι 100 Μέχρι 4,3 Μέχρι 3,7 

B 101-120 Μέχρι 5,2 Μέχρι 4,4 

C 121-150 Μέχρι 6,5 Μέχρι 5,6 

D 151-165 Μέχρι 7,1 Μέχρι 6,1 

E 166-181 Μέχρι 7,8 Μέχρι 6,7 

F 182-201 Μέχρι 8,7 Μέχρι 7,5 

G Πάνω από 202 Πάνω από 8,7 Πάνω από 7,5 
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Στο παράρτηµα Ι δίνονται οι εκποµπές CO2 για όλα τα µοντέλα της αγοράς. 

  

H χρήση συσκευών όπως οι οικονοµετρητές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ταξιδιού, τα συστήµατα 

cruise control καθώς και οι περιοριστές ταχύτητας και στροφών, συµβάλλουν επίσης στην 

εξοικονόµηση καυσίµου και πολλές φορές ακόµη και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

 

Επιλογή µέσου µεταφοράς 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life καταρτίστηκε ερωτηµατολόγιο προς τους 

εργαζόµενους της Τράπεζας Πειραιώς για να καταγραφούν οι τρόποι µετακίνησής τους από και προς 

τη δουλειά. Περίπου 20% των εργαζοµένων (κατανεµηµένων σχεδόν σε ίσα ποσοστά σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και περιφέρεια) απάντησαν στην έρευνα αυτή, ποσοστό ικανοποιητικό για την εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων για το σύνολο της τράπεζας. Σύµφωνα λοιπόν µε την έρευνα αυτή έχουµε 

τα εξής: 

 
Τρόποι µετακίνησης των εργαζοµένων στην Τράπεζα Πειραιώς 

για τη διαδροµή Σπίτι-∆ουλειά-Σπίτι (2007) 
 

 

 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

για το σύνολο 
της Τράπεζας 

 

1.   ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 44,20% 54,44% 62,46% 51,01% 

2.   ΙΧ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ 7,07% 3,91% 11,01% 7,65% 

3.   ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 9,41% 23,25% 1,56% 9,49% 

4.   ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΜΜ) 20,37% 0,13% 0,40% 11,44% 

5.   ΤΑΞΙ 3,24% 3,91% 1,34% 2,82% 

6.   ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 0,14% 0,79% 1,09% 0,51% 

7.   ΠΟ∆ΙΑ 5,36% 10,07% 21,67% 10,71% 

8.   ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΜΜΜ 9,86% 3,25% 0,29% 6,09% 

9.   ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΙΧ ΜΟΤΟ & ΜΜΜ 0,26% 0,20% 0,11% 0,20% 

10. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ & ΜΜΜ 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΠΟΓΟΝΑ Ή ΜΗ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

για το σύνολο 
της Τράπεζας 

 

Χρήση σχετικά ρυπογόνων µέσων 55,53% 62,60% 74,86% 62,11% 

Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 38,96% 26,54% 2,38% 26,66% 

Χρήση µη ρυπογόνων µέσων 5,51% 10,87% 22,76% 11,23% 
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Είναι φανερό ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια να µειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και συνεπώς 

και οι εκποµπές ρύπων από τις µετακινήσεις των εργαζοµένων στην τράπεζα. Ιδιαίτερα σηµαντική 

είναι η στροφή σε µέσα µεταφοράς που καταναλώνουν συγκριτικά λιγότερη ενέργεια για κάθε 

διανυόµενο χιλιόµετρο και ανά επιβάτη. 
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Κατανάλωση καυσίµου ανά επιβάτη στα µέσα συλλογικής µεταφοράς της Αθήνας

 
Κατανάλωση καυσίµου (σε γραµµάρια ισοδύναµου πετρελαίου) ανά επιβάτη 

για τα µέσα συλλογικής µεταφοράς στην Αθήνα (2005) 

(Η κατανάλωση επηρεάζεται προφανώς και από την πληρότητα των µέσων. Αν χρησιµοποιούν π.χ. 

περισσότεροι τον προαστιακό, θα µειωθεί η µέση ειδική κατανάλωση καυσίµου στο µέσο αυτό) 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, µε βάση τις διαθέσιµες επιλογές, η συµφέρουσα 

περιβαλλοντικά λύση για ένα ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη µε επιστροφή, είναι τα υπεραστικά 

λεωφορεία και τα τρένα. Το αυτοκίνητο αποδεικνύεται η χειρότερη επιλογή, ακόµη και αν συγκριθεί 

µε το αεροπλάνο. Παρόλα αυτά, αν το ίδιο αυτοκίνητο το µοιραστούν 3 και πλέον επιβάτες, τότε 

γίνεται πιο ελκυστικό περιβαλλοντικά από το αεροπλάνο. 

 

Οικολογική οδήγηση 

 

Υπεύθυνη οδηγική συµπεριφορά από τα στελέχη της τράπεζας 

 

Αν και είναι σηµαντικό οι οδηγοί να διδάσκονται εξαρχής έναν ορθολογικό και συνετό τρόπο 

οδήγησης, εξίσου σηµαντική είναι και η εκπαίδευση των οδηγών οι οποίοι διαθέτουν ήδη δίπλωµα 

οδήγησης. Οι περισσότεροι παλαιοί οδηγοί έχουν διδαχθεί και εφαρµόζουν στην πράξη ένα τρόπο 

οδήγησης του αυτοκινήτου που δεν συµβαδίζει µε την σύγχρονη τεχνολογία των κινητήρων των 

οχηµάτων, ενώ οι βελτιωµένες δυνατότητες και επιδόσεις των νέων οχηµάτων συχνά 

χρησιµοποιούνται καταχρηστικά και άσκοπα από τους οδηγούς. Επιπρόσθετα είναι σαφές ότι πολλοί 

οδηγοί που ενδεχοµένως επιδιώκουν συνειδητά να κάνουν µια ορθολογική και οικονοµική χρήση των 

οχηµάτων τους, είτε αγνοούν πλήρως είτε εµπειρικά γνωρίζουν ένα µέρος µόνο από τους κανόνες 

που πρέπει να ακολουθήσουν για να το επιτύχουν. Αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου, είναι ένα 

σηµαντικό µέρος από τα οφέλη που µας προσφέρουν οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στα 

οχήµατα, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, η οδική ασφάλεια κλπ. 

να αναιρούνται από αυτή την συµπεριφορά των οδηγών. Για παράδειγµα οι περισσότεροι οδηγοί 

έχουν συνηθίσει να αλλάζουν σχέση µετάδοσης (ταχύτητα) σε µεγάλο αριθµό στροφών του 

κινητήρα. Η οδήγηση µε έναν ελαφρά διαφορετικό τρόπο, προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά των 

σύγχρονων κινητήρων των επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων προσφέρει 
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σηµαντικά οφέλη στην εξοικονόµηση καυσίµου, στην άνεση και την ασφάλεια. Για λεπτοµερείς 

οδηγίες µπορείτε να συµβουλευτείτε το σχετικό διαδικτυακό χώρο www.ecodriving.gr 

 

Η οικολογική οδήγηση έχει ως αποτέλεσµα: 

 

• 10-15% λιγότερη κατανάλωση καυσίµου και εκποµπές ρύπων. 

• 10-25% λιγότερα ατυχήµατα και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

• Σηµαντική µείωση της ηχορύπανσης. 

• Μείωση κόστους για καύσιµα, συντήρηση οχήµατος και ασφάλιση. 

• Αύξηση της άνεσης µεταφοράς για τον οδηγό και τους επιβάτες. 

• Ίσο χρόνο ταξιδιού σε σύγκριση µε τον συνήθη τρόπο οδήγησης. 

 

Οι χρυσοί κανόνες της οικολογικής οδήγησης 

 

1. Αλλάξτε σχέση µετάδοσης (ταχύτητα) στις 2000 µε 2500 στροφές. 

 

2. Οδηγείτε µε σταθερή ταχύτητα, χρησιµοποιώντας τη µεγαλύτερη δυνατή σχέση 

µετάδοσης. 

Απoφύγετε τα  άσκοπα φρεναρίσµατα  ή αλλαγές  ταχυτήτων. 

 

3. Προβλέψτε  τις συνθήκες  κυκλοφορίας. 

Όταν οδηγείτε, παρατηρείτε όσο πιο µακριά µπροστά µπορείτε ώστε να είστε σε θέση να 

προβλέπετε τις συνθήκες κυκλοφορίας γύρω σας και να ενεργείτε κατάλληλα και έγκαιρα. 

 

4. Επιβραδύνετε οµαλά. 

 

5. Σβήστε τον κινητήρα σε σύντοµες στάσεις (περισσότερο από 1 λεπτό). 

 

6. Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών τουλάχιστον µια φορά τον µήνα. 

Η σωστή πίεση ελαστικών βελτιώνει την οικονοµία καυσίµου και την οδική ασφάλεια. Πίεση 

µικρότερη κατά 25% σηµαίνει περίπου 2% περισσότερο καύσιµο. 

 

7. Κάνετε σωστή και τακτική συντήρηση του οχήµατος και ιδιαιτέρως των ελαστικών. 

 

8. Αποφύγετε την µεταφορά περιττών φορτίων και χρήση σχαρών οροφής. 

Κάθε πρόσθετο εξάρτηµα που τοποθετείτε στο όχηµα (αεροτοµές, σχάρες, µπαγκαζιέρες 

οροφής, πρόσθετες µεγάλες κεραίες κλπ.) προκαλεί αύξηση της αεροδυναµικής αντίστασης 

και συνεπώς αύξηση της κατανάλωσης καυσίµου. 
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9. Αποφύγετε τα άσκοπα ανοίγµατα των παραθύρων και την τοποθέτηση αεροτοµών. 

 

10. Κάνετε συνετή χρήση του κλιµατισµού. 

Ο κλιµατισµός να χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι απαραίτητο και να µην ρυθµίζεται κάτω 

από τους 23 βαθµούς Κελσίου. 

 

11. Στις ανηφόρες να κινείστε µε τη µέγιστη δυνατή σχέση µετάδοσης και χρησιµοποιήστε 

σχεδόν όλο το γκάζι, στις κατηφόρες εκµεταλλευτείτε την ταχύτητα που αποκτά το 

όχηµα χωρίς να χρησιµοποιείτε το γκάζι. 

 

12. Οδήγηση σε στροφές: Επιβραδύνεται οµαλά πριν από τη στροφή, εάν είναι δυνατόν 

χωρίς τη χρήση φρένου. 

Η επιτάχυνση και το βίαιο φρενάρισµα πριν από κάθε στροφή εκτός από την αύξηση της 

κατανάλωσης καυσίµου είναι και επικίνδυνη. 

 

Ένα αυτοκίνητο που κινείται στις 4000 στροφές το λεπτό εκπέµπει τόσο θόρυβο όσο 32 αυτοκίνητα που 

κινούνται στην ίδια ταχύτητα µε 2000 στροφές το λεπτό 

 

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών τουλάχιστον µια φορά το µήνα 

 
Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας. Κατά κανόνα ο έλεγχος της πίεσης των 
ελαστικών πρέπει να γίνεται µε σχετικά ‘κρύα’ λάστιχα. Μια µικρή απόκλιση από το κανονικό 
φούσκωµα, µπορεί να σας κοστίσει πολλά. Αν τα λάστιχά σας δεν είναι φουσκωµένα στη σωστή 
πίεση που προβλέπει ο κατασκευαστής, τότε καταναλώνετε 1,2-3,7% περισσότερο καύσιµο (ανάλογα 
µε την ταχύτητα). Το σωστό φούσκωµα θα σας εξοικονοµήσει κατά µέσο όρο 25 λίτρα καυσίµου το 
χρόνο! 
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Αντιστάθµιση εκποµπών 

 

Ένας άλλος τρόπος για να µειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της τράπεζας είναι να αντισταθµίσει 

τις εκποµπές που οφείλονται στις µετακινήσεις των στελεχών της επενδύοντας σε άλλες 

φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις µε ισοδύναµο περιβαλλοντικό αποτέλεσµα. Μπορεί δηλαδή να 

επενδύσει σε προγράµµατα µείωσης άνθρακα (π.χ. σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

δεντροφυτεύσεις, κ.λπ) τα οποία υποκαθιστούν το CO2 και τους άλλους αέριους ρύπους που 

παράγονται από τις µετακινήσεις των στελεχών της. Υπηρεσίες πιστοποίησης και εµπορίας ρύπων 

παρέχονται από εξειδικευµένους φορείς σε πολλές χώρες της Ε.Ε. 

 

Ως αντιστάθµιση εκποµπών θα µπορούσε να θεωρηθεί και ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησης των 

στελεχών της τράπεζας για ορθολογική µετακίνηση εκτός χώρου εργασίας. Η εξοικονόµηση καυσίµου 

και η µείωση εκποµπών που επιτυγχάνει ένα τέτοιο πρόγραµµα µπορεί να αντισταθµίσει ένα µέρος 

των εκποµπών που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της τράπεζας και πιο συγκεκριµένα µε τις 

µετακινήσεις των στελεχών της. 

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, προτεραιότητα είναι να µειωθούν οι µη αναγκαίες µετακινήσεις, να 

αξιοποιηθεί γι’ αυτό η διαθέσιµη τεχνολογία κατά τον καλύτερο τρόπο, να γίνουν οι δέουσες 

παρεµβάσεις στον στόλο των οχηµάτων της τράπεζας και να εκπαιδευτεί κατάλληλα το 

προσωπικό ώστε στις επιλογές µέσου µεταφοράς, η περιβαλλοντική συνιστώσα να έχει πλέον 

βαρύνουσα σηµασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Κατάταξη των κατασκευαστών αυτοκινήτων µε βάση τις µέσες εκποµπές CO2  (gr/Km) 

όλων των µοντέλων τους για τα έτη 2006 και 2007 

Πηγή: cleangreencars.co.uk 
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Μέσες εκποµπές CO2 (gr/Km) 

όλων των µοντέλων αυτοκινήτων για τα έτη 2006 και 2007 

Πηγή: cleangreencars.co.uk 
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